
Tempo tar över efter 
ICA Blombergs (se sid 3)
1 oktober övertog en ny ägare butiken i 
Hjärup centrum. ICA försvann och ersattes 
av Tempo med Hameed Hindi som den nya 
ägaren. - Varför valde du att etablera dig i 
Hjärup? - Hjärup är ett fint område, jag var 
här för 3-4 månader sedan och tittade runt 
och gillade vad jag såg. Jag tror det finns 
goda möjligheter för en lyckad affärsrörelse 
här. Hindi har gedigen bakgrund som butik-
sinnehavare. Han drev ett varuhus i sitt hem-
land Irak innan han kom till Sverige. Han har 
drivit butik i Eslöv och senast Hadelsboden 
i Lund. Handelsboden är en ICA-butik och 
Hindi ville gärna att ICA skulle fortsätta i 
Hjärup också. - Men ICA ville inte, säger  
Hindi. Gamla ICA Blombergs gick med för-
lust och därför ville man inte satsa vidare i 
Hjärup. Han hittade en ny samarbetspartner i 
Tempo som ingår i Axfood-konsernen. Övriga 
butikskedjor i samma konsern är Hemköp, 
Willys och Spar. (forts s 3)

Ny skola i Hjärup
Kommunstyrelsen beslöt 12 augusti att det 
ska byggas en ny åk 6-9 skola i Hjärup. 
Den nya skolan kommer att placeras på den 
sk Väståkratomten norr om idrottsplatsen. En 
programberedningsgrupp ledd av kommudir-
ektör Ingalill Karlsson har påbörjat projektar-
betet genom att kontakta olika arkitektbyråer. 
Fyra stycken arkitektbyråer får i uppdrag att 
göra förslag på nya högstadieskolan. Grovsk-
isser från de utvalda byråerna kommer att 
finnas tillgängliga för synpunkter tidigast feb-
ruari 2003. Skolan skall stå klar 2005.

Byabladet
Nyhetsbrev från Hjärups Byalag nr 3 2002

 JULMARKNAD I HJÄRUP

Fredagen den 6 december arrangerar 
UIF, scouterna och Hjärups Byalag 
gemensam jumarknad med tomte, 

försäljning, julpyssel och 
mycket annat på idrotts-
platsen och på torget.
18:00 Julsaga med 
Knittes sagoteater på bib-

lioteket. (biljetter kan hämtas en 
vecka innan), 20:30 Julmusik med 
sångare från församlingens körer på 
församlingsgården.
22:00 Fyrverkeri
Läs mer i det separata programbladet! 

VÄLKOMNA!

Tillbakablick på byalagets 
aktiviteter under hösten

Tipspromenader
Söndagarna 18/8 och 15/9 ordnade vi tip-
spromenader, då ett 100-tal alerta Hjärupsbor 
med karta i hand tog sig runt i olika delar 
av byn och under promenaden stötte på ett 
antal frågor om vår hembygd m.m. Vädret var 
gynnsamt och deltagarna var mycket nöjda 
med arrangemanget. De som tippade bäst på 
frågorna försågs med fina priser från våra 
sponsorer Öspab, Ljungs och Fasters. (se s 2)

Möte inför valet
Den 21/8 var samtliga fullmäktigepartier 
inbjudna till Hjärups skola där  förväntans-
fulla Hjärupsbor fick lyssna till hur de olika 
partierna tänker satsa på åtgärder i Hjärup 
under den kommande valperioden. Vi har nog 
aldrig tidigare under någon valrörelse känt en 
så stark respons för Hjärupsfrågor som nu 
och detta avspeglade sig också i flera av de 
partiprogram vi fick utdelade i våra postlådor. 
Besvikelsen kommer att bli stor om man inte 
lever upp till vad man lovat.

Dialog i trädgårdslandet
Lördagen den 7 september träffades vi 
hos Britt-Marie Wilkenson på Åttegränd. I 

strålande väder visade hon oss runt och  
förklarade och besvarade våra frågor om hem-
ligheten att odla och få fina skördar. Vi var 15 
personer som lyssnade intensivt.”

Stavgång
Den 5 september träffades vi som ville veta 
lite mer om stavgång vid Pågatågsstationen. 
Vi blev 23 nyfikna som blev instruerade av en 
kvinna från Staffanstorp. Vi tog en runda på 
cirka en timme och bestämde sedan att bilda 
4 grupper som träffades tisdagar och torsd-
agar kl 9.30 och 18.00. Vi har startat från 
affären i centrum. Vi är nu cirka 10-12 per-
soner som går på förmiddagarna och något 
färre kvällstid. Succé alltså! Så passar någon 
av dagarna och tiderna dig - kom med!

Utgrävningarna i uppåkra
Den 24 september arrangerade Byalaget ett 
föredrag om utgrävningarna. Platsen var 
skolans matsal och Karl-Magnus Lenntorp, 
utgrävningsledare i Uppåkra, berättade om ar-
betet för c.a 150 intresserade besökare. Det 
var fri entré för medlemmar och icke medlem-
mar fick betala en slant. Med tanke på den 
stora publikanstormningen denna kväll (det 
hade inte fått plats fler!!) är det väl lägligt 
att säga att vi ser fram emot vår nya sam-
lingslokal, som förhoppningsvis blir av med 
det nya skolbygget. (se byalagets förslag s 4)

Öppet hus hos Hjärupskonstnärer
5 och 6 oktober, fick besökare inblick i 
vad ett par Hjärupskonstnärer arbetar med. 
Akvarellmålning var huvudtema hos båda 
konstnärerna. Akrylmålning på gammalt trä 
fanns dessutom hos Ralph.  Lusthuset i träd-
gården på Malenas väg 17 var lokal för 
Ralph Höglunds utställning och visning av 
hur han målar akvarell inför publik. Hemma 
hos Kristian Holmqvist på Hjärupsvägen 28 
fick besökarna ta del av akvareller där hälften 
av motiven var hämtade från en resa till San-
torini, Grekland, i september.  För dem som 
missade detta tillfälle går det bra att ta kontakt 
med respektive konstnär, och om  det finns 
intresse kan denna aktivtet upprepas.

Viktiga Hjärupshändelser 
under året som gick

* Posten flyttar till Fasters
* 14 maj tränade MFFs A-lag 
på idrottsplatsen
* Ridskolan upsagd. Vid ter-
minstart stod ca 200 medlem-
mar utan ridalternaitv i byn. 
* Filminspelning på pizzerian, 
SVTs nya serie med Peter 
Wahlbeck spelade in några 
scener i pizzerian, kan ses på tv 
till våren. 
* Cirkus i byn 16 oktober, detta 
var första gång en cirkus har 
hållt en föreställning i byn!



Ordföranden har ordet 

I förra numret av Byabladet uttryckte jag 
för-hoppningen om att vi skulle få en fin 
avslutning på sommaren och en fin höst. 
Och visst blev det så. Men nu har det trista 
ruskvädret tagit över igen.
Byalaget har haft glädjen att registrera 
många nya medlemmar och hoppas på att 
den trenden förstärks efterhand som byalaget 
blir mer och mer etablerat. Även om man inte 
har tid och möjlighet att aktivt engagera sig 
är det viktigt att visa sitt stöd för åtgärder, 
som kan leda till ett bättre Hjärup.

Det har ju varit val och utfallet har skapat 
problem på många sätt när det gäller 
att formera regeringsdugliga konstellationer 
inom både den statliga och den kommunala 
sektorn. Som Hjärupsbor har vi naturligtvis 
stora förväntningar på de satsningar, som 
partierna utlovat. Vi lyssnade noga under 
“Möte före valet”, som byalaget ordnade 
den 21 augusti och konstaterade också att 
det fanns en hel rad Hjärups-frågor listade 
i valbroschyrerna. Vi ser fram emot ett nära 
samarbete med kommunen för att snarast 
möjligt lösa de mest akuta problemen i 
Hjärup.Jag tänkte kort peka på något av det, 
som byalaget sysslat med den senaste tiden.
- Vi har yttrat oss över Vägverkets utredning 
om Gång- och Cykelväg till Lomma, där vi 
förordat en sträckning som går på norra sidan 
av den befintliga Lomma-vägen. Vi förväntar 
oss att kunna ta G&C-vägen i bruk nästa
år såsom utlovats.
- Trycket är hårt på fortsatt utbyggnad i 
Hjärup, inte minst inom JAKRI-området. 
Inför detaljplaneläggningen av nya områden 
väster om järnvägen har kommunstyrelsen 
ålagt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
att inhämta Byalagets synpunkter på Hjärups 
framtida utbyggnadstakt. Det ger oss möjlig-
het att upprepa våra krav på att servicenivån i 
byn står i proportion till byns ökande folk-
mängd, och  att förbindelsen mellan beby-
ggelsen på båda sidor järnvägen får en 
acceptabel lösning.
- I den lista över prioriterade frågor under det 
närmaste året, som fanns med i förra Bya
bladet, intog den fortsatta planeringen för en 
Fördjupad översiktsplan för Hjärup en fram-
skjuten plats. Kommunen låter fyra inbjudna 
arkitekter ta fram konkurrerande idéförslag i 
steg ett. Detta ska förhoppningsvis ge intres-
santa uppslag till hur centrumbildning, serv-
ice, trafik, grönområden och andra aktuella 
problem bör lösas. Byalaget har fått ge syn-
punkter på programmet för planeringsarbetet 

och förväntar sig bli engagerat i planering-
sprocessen.
- Det har varit ganska tyst ett tag om utbygg-
naden av järnvägen men vi vet ju att Ban-
verket fortsätter med sin planering. För att 
effektivare bevaka det som händer framöver 
har vi föreslagit kommunen att bilda en 
arbetsgrupp tillsammans med Byalaget. Vi 
hoppas kunna övertyga kommunen om att 
byalaget med sin lokalkännedom kan bidra 
med väsentligt underlag för en konstruktiv 
dialog med och krav på Banverket. Vi väntar 
otåligt på kommunens svar.
- Byalaget har, framför allt genom initiativ 
från sitt alerta Gatu- och kommunikations-
råd, fört fram synpunkter och krav på en 
rad  punktinsatser för en bättre och säkrare 
trafiksituation. Det visar på ett starkt behov 
att se över trafiksituationen i sin helhet i och 
kring tätorten. G&K-rådet har ombetts titta 
på detta. Kanske kan det också komma fram 
goda förslag från de ovan nämnda arkitek-
tuppdragen.

- I samband med Staffanstorps 50-årsjubi-
léum fick Byalaget, liksom flera andra organ-
isationer, sig tillsänt en engångskamera från 
kommunen med inbjudan att ge vår bild 
av kommunen. Vi fokuserade naturligtvis 
på Hjärup och samtliga i styrelsen fick 
fotografera.  Vi visar upp ett urval av bildser-
ien i Hjärup på julmarknaden.
- Byalaget har genomfört flera arrangemang 
för att öka kunskapen om vår by och
kontakterna mellan de boende. Utöver  Mötet 
inför valet, som jag redan nämnt, har 
vi haft tipspromenader, stavgång, dialog i 
trädgårdslandet, konstvandring och föredrag 
om utgrävningarna i Uppåkra. Detta föredrag 
drog till så många deltagare att man frestas 
tro att intresset för vad som hände här för 
mer än tusen år sedan, är större än intresset 
för vad som händer här idag (Nåja, ta inte 
den ironin för allvarligt!). Mer om dessa 
arrangemang och de, som återstår detta året 
hittar ni på sidan två. Vad som skall hända 
efter års- skiftet är ännu inte beslutat men vi 
arbetar med ett antal idéer. Hör gärna av er 
med förslag och önskemål.

Jag skulle kunna ta upp ytterligare punkter 
om nya skolan, behov av samlingslokaler, 
grönområden, bredband etc, men det jag 
nämnt bör räcka för att visa på att vi 
inte har brist på arbetsuppgifter. Vi behöver 
fler som är villiga att engagera sig aktivt, 
gärna i något av våra intresseråd, som är 
till för att bredda byalagets beslutsunderlag. 
Håll också kontakt med oss via hemsidan 
(www.hjarup.nu), där det också finns en 
brevlåda för synpunkter och förslag. 

Kjell Nilsson, Styrelsens ordförande

Vinnare av presentkort blev:
Tipspromenad 18 augusti:
1. Nils Stjernqvist, 2. Solveig Carlsson 
Tsegay, 3. Torsten Lundh
Tipspromendaen 15 september:
1. Tore Mårtensson, 2. Tomas Tjersland, 
3. Torsten Lundh

Lite historik om Butiken i Centrum
På 1950 talet övertog Sven Blomberg ett bageri 
i Åkarp utmed Ga. Lundavägen, 1960 byggdes 
bageriet om till kombinerad ICA butik, (Fre-
staren). Sven startade också ICA Magneten på 
Grönvägen i Arlöv.  Butiken i Hjärup invigdes 
den 12/10 1972. Stig Pihleke, medarbetare hos 
Blombergs  sedan 1960, butikschef1965, tog 
över 1977.  Butiken i Hjärup startades hälften så 
stor som den är idag, en tillbyggnad gjordes för 
att tillgodose Hjärups växande antal. Sortimentet 
utökades med bl a en välsorterad delikatessdisk. 
Posten lades ner och flyttades in i butiken. 
Blombergs i Hjärup var en social träffpunkt i 
byn,  många medarbetare i butiken bodde också 
i byn, vilket gjorde att kundandan blev person-
lig.  Stig tvingades till försäljning på grund av 
sjukdom. Magnus Fransson och Madeleine Ing-
berk tog över, viss personal avskedades. Folk 
var nöjda och de lyckades med en vinstökning. 
Tyvärr så försvann tipset och butiken valde att 
inte fortsätta med postverksamheten. Efter 3 år  
såldes butiken till David Davidsson. Han hade 
butiken i endast 3 månader innan affären igen 
såldes till sista ägare Christer Dahlberg. Christer 
lyckades inte återskapa det forna Blombergs, 
delikatessdisken togs bort, öppningstider och 
sortiment försämrades. Färdigpackat  kött föll 
inte Hjärupsborna i smaken.  Till råga på allt 
lades hundra tusentals kronor ned på underhåll 
av inventarier, kylmaskiner gick sönder och 
gasledningar läkte. Hyresvärden förenklade inte 
situationen, ett centrum i förfall ! Hameed Hindi 
tog över affären 1/10 2002 och ICA-skylten 
byttes ut med Tempo. Byalaget önskar den nya 
ägaren allt det bästa och hoppas att vi får tillbaks 
en levande och bra lokal butik.

Byalagets styrelse
Ordförande, Kjell Nilsson
Vice ordförande, Ingegerd Höglund
Mötessekreterare, Christina Rothman
Administrativ sekreterare
Margareta Tomasson Stern
Kassör, Bo Nilsson
Rådsansvarig, Åsa Fridh
Informationsansvarig, Tor Fossum
Stf. mötessekreterare och stf. rådsansvarig, 
Helene Lundborg

Suppleanter
Kristina Börebäck
Lotte Gjörup (Stf. mötessekreterare 
och stf. Informationsansvarig)
Pille-Mai Laas
Bo Olsson
Kerstin Ringdahl

Rolf Lind, har avgått från styrelsen på egen 
begäran.

Byalagets Råd och arbetsgrupper
Är du intresset i att arbeta med frågor som
upptar dig, ta direktkontakt med rådet, (för kon-
taktadresser se hemsidan) eller rådsansvarige 
Åsa Fridh, mail klipphuset@swipnet.se, tel 
0708-252818 Se sid 4 med översikt över de råd 
som finns, saknar du något råd?



Hjärupsprofilen
- Gun-Britt i kassan

Gun-Britt Larsson har varit Hjärupsbo sedan 
1977, hon och maken Lasse flyttade in på 
Hjärupskroken när det var nybyggt. - Vi trivs 
mycket bra, här är lugnt och skönt, säger 
de båda när Byabladet hälsar på hemma 
på Gamla Lommavägen. Som namnet säger 
är det den ursprungliga vägen till Lomma. 
Vägen lades om i samband med byggandet av 
Skånebyn i början på 60-talet. - Tidigare låg 
det en bensinmack strax bortanför. I dag är 
vägen bara en liten rest, bakom Ängslyckan. 
1980 fick hon möjlighet att arbeta i byn, i 
affären bara et par minuter hemifrån. 
- Man lär känna befolkningen genom jobbet i 
butiken, säger hon. - De allra flesta kunderna 
känner man. Jag saknar de gamla kollegerna,  
men vi håller kontakten. Jag har fortfarande 
kontakt med en som arbetade här när jag 
började.

Gun-Brit har arbetat i butiken sedan 1980
Gun-Britt har arbetat för alla ägare sedan 
Stig förutom David (se butikshistoria s 2) - 
Jag började hos Stig och trivdes mycket bra. 
Bättre chef kan man knappast få, och det var 
mycket folk i butiken på den tiden. Vi håller 
också fortfarande kontakten. Han hälsade på 
med blommor på 60-årsdagen. 

De andra butiksinnehavarna har hon också 
trivts bra med. - Christer var mycket bra att 
jobba med. Han var inte så utåtriktad som 
person, men att arbeta i butiken under hans 
ledning var ett lyft. Det gjordes snyggt och 
pent.

Nu ser hon fram till att arbeta under Hameed, 
den nya ägaren. Hon arbetar i kassan på 
deltid - Vi är fortfarande i en inkörningsfas, 
och det känns lite rörigt innan allting är på 
rätt plats, och alla priser är lagt in i data-
systemet. Men det här kommer att bli bra. 
Sortimentet är redan större än innan.
- Hur har reaktionerna varit från kunderna? 
frågar vi. - Lite blandad nu i början.  Kund-
kretsen är i stort sett den samma. Några har 
tillkommit och andra har försvunnit. Men vi 
har många äldre människor som har kommit 
i alla år.  - Så trevligt att du är kvar! säger 
alla nu.

- Många hävdar att det är dyrare att handla 
här än på andra ställen, men det stämmer 
inte riktigt alltid har hon konstaterat, vid 
jämnförelse när hon någon sällsynt gång han-
dlar i köpcentra.  - Gun-Britt uppfordrar alla 
kunder att säga ifrån om de har synpunkter 
eller önskemål i sortimentet. - Det är viktigt 
att vi har det folk vill ha! Säger man ingen 
ting är det svårt att förbättra. Många är flinka 

till att fråga och jag skriver upp önskemål 
och vidarebefordrar det, för att se om det är 
möjligt att ta in det.

Fastighetsägaren är ett problem
- Fastighetsägaren har varit och är ett prob-
lem, påpekar Gun-Britt. Det är en skam hur 
det ser ut utanför, skräpigt och ostädat, det är 
hans ansvar, men han gör inget. Vi håller rent 
själv utanför så långt vi hinner. 
Det viktigaste problemet att lösa enligt Gun-
Britt är dock ytterdörren. - Ytterdörren har 
varit sönder länge, under förra ägaren också, 
och vi har en kund i rullstol som är avhängig 
av att handla hos oss som måste vänta på 
hjälp för att komma in. Det är lika stort prob-
lem både för de med rullator och stora barn-
vagnar. Om affären skall göra det själv är det 
en kostnadsfråga, det kostar rätt så mycket.
  
Bankomat saknas
Bankomat i centrum saknar Gun-Britt också, 
inte bara som Hjärupsbo, men också som 
kassaexpedit. - I och med att nästan alla beta-
lar med kort nu för tiden så går vi lätt tom 
på växel, och de som handlar för små summar 
och vill ha ut ett större belopp på kortet 
kunde göra det i automaten i stället

Parkering är ett problem
- Parkeringsplatser har blivit ett problem. 
Efter att lärarparkeringen togs bort ställer 
många anställda på skolan sina bilar på park-
eringsplatsen vid centrum. Och då helst så 
långt upp som möjligt, de kunde gärna ställt 
bilarna längre ned, och vi skulle gärna sett 
att ett antal platsar var avsatte för butiken, 
avslutar Gunn-Britt.

Tor Fossum

Tempo tar över efter ICA
(forts från s 1)

Delikatessen tillbaks!
Än så länge är butiken fortfarande i uppby-
ggnadskedet och allt är inte på plats.
- Vi kommer att ha en bra standard på varorna 
och sortimentet kommer att bli ungefär det 
samma som gamal ICA:s men bli både större 
och billigare lovar Hindi. 

- En delikatessdisk med oliver och fetaost 
är redan på plats, och en manuell kött- och 
ostdisk planeras. Detta är något som har  
Hjärupsborna saknat mycket sedan den lades 
ned under förra ägarens tid. Nybakat bröd 
skall ingå i sortimentet, och en ugn för grillad 
kyckling kommer redan om några veckor, 
lovar Hindi.

Förbättrade öppettider och service
Att öppettiderna är förbättrade kan besökande 
redan konstatera. Butiken har öppet 08-20 på 
vardagar och 10-18 på lördagar och söndagar. 
Undertecknade var inne på Tempos hemsida 
(www.tempo.se) och kollade vad man utlovar 
centralt, och frågar om det kommer att bli som 
man lovar där också i Hjärupsbutiken.
- Jo vi arbetar på det. Vi håller nu på att 

installera att datorsystem som skall underlätta. 
Det skall bli möjligt att hämta mediciner 
beställda från Internetapoteket, samt varor 
från Åhlens. - Men alla har inte dator hemma 
så vi skall se över hur det kan göras i vårt 
fall, säger han. Redan nu är det möjligt att få 
varor hemkörnt på begäran. - Det är ett behov 
både äldre och barnfamiljer har gemensamt, 
påpekar Hindi. Butiken har funderingar på att 
få tillbaks både post och svenska spel in i 
butiken, - men detta är avhängig av vad dessa 
aktörer vill och kan.

Tyck till om butiken!
Vi vill gärna att Hjärupsborna 
kommer till oss med åsikter 
önskemål om butiken och sor-
timentet och Hindi uppfordrar 
folk att ta direktkontakt med 
personalen i butiken.
Den nya personalen består 
av 6 personer, varav två ur 
den “gamla” personalen, bland 
dom Gunn-Britt i kassan (se 
Hjärupsprofilen nedan) - Vi 
gav ytterligare en person ur 
den tidigare personalen anställ-
ningserbjudande, men hon 
tackade tyvär nej. Vi tyckte det 

var viktigt att ha med personer med lokal 
anknytning som folk känner igen.

- Hur har responsen varit? frågar vi till sist.
- Vi är nöjda med både responsen och för-
säljningen så långt! Alla är så glada här i 
Hjärup! utbryter han spontant. Jag bor i Eslöv, 
men funderar på att flytta hit, - Man lockas 
både av alla glada Hjärupsbor och hur fint och 
lugnt det är här.

Tor Fossum

Nya ägaren Hameed Hindi önskar hjärupsborna välkommen 
till den nya butiken

Gun-Britt Larsson i kassan på Tempo



 

Vad händer nästa år?

21 januari Stort Rådsmöte 
kl 19 på skolan, Öppet för alla med-
lemmar aktiva i råden och andra som är 
nyfikna på råds och byalagsarbete.

Byalaget kommer med nya arrangemang 
under vintern och våren. Redan nu kan vi ge 
några blänkare om vad som kan komma upp. 
- “Besök i en trädgård i Hjärup”. Till våren 
eller försommaren tittar vi runt i en trädgård 
och diskuterar vilka växter som är lämpliga 
att använda i buketter. Vi får hjälp med 
tekniken att binda en fin bukett. 
-” Historisk återblick”. Hjärupsprofilen Len-
nart Jönsson berättar bland annatom när 
Hjärups och Uppåkras ryttare blev offer i kun-
gens maktspel för att återta gamla svenska 
landområden1790. 
Dessutom återkommer med stor sannolikhet 
nya Tipspromenader,  Bokafton, kanske också 
Jazzafton, Rockafton, Filmvisningar m.m.
Håll utkik på anslagstavlor och hemsida!

Byahus i Hjärup ?
Byalaget ser  redan nu att vi är i behov av 
lämpade lokaler för att kunna arrangera alla 
de arrangemang vi gärna vill göra. Behovet av 
mötesplatser har uttryckts både genom Forum 
Hjärup processen och i det följande byalag-
sarbetet. Platser för möten och händelser är 
viktiga för att skapa en gemensamhetskänsla 
och samhörighet i samhället. Hjärup är ett 
växande samhälle och har redan idag ca 
4000 invånare, men är dåligt försett med 
både service och mötesplatser. I dag finns 
församlingsgården, fritidsgården, scoutgården 
och idrottsplatsen. Dessa är bra, men  passar 
inte alla ändamål. Skolan har dessutom ingen 
samlingssal annat än en matsal som fungerar 
dålig för annat än sitt egentliga syfte. 

Ett Byahus bör innehålla:
- En sal med scen för ett antal olikartade 
aktiviteter, det skall vara möjligt att framföra 
musik, teater, hålla föredrag och visa film.
- En sal för information till 100-200 personer 
som infoträffar i skolan, och samhällsdebatter
- Lokaler för föreningsverksamhet, mindre 
möten, studiecirklar o d
- Lokaler för musikrepetition
- Fotolab
- Träffpunkt i form av kafé eller krog
- Festlokaler att hyra vid födelsedagar, bröllop 
o d, och att arrangera byafester i.
- Fritidslokaler för äldre ungdomar
- En sal för viss fysisk aktivitet (dans, “step-
up” träning o d som kan avlasta en redan 
fullbokat idrottshall)
Dessutom; Bibliotek och Medborgarkontor?

Det finns två alternativa lokaliseringer av 
byggnaden och funktionerna; Samlokalisering 
i en skola, eller en fristående byggnad.

Fördelarna vid en lokalisering i en skola är att 
det skall byggas en ny skola och ovan nämnda
funktioner kan planeras in i den nya bygg-
naden. Ett negativt aspekt vid denna lokaliser-
ing är att lokalerna kan uppfattas höra mera 
till själva skolan än samhället i övrigt. Loka-
lerna bör vara till gemensamt nytta för både 
skolorna, vilket det i detta fallet möjligen kan 
kännas som att det inte gör.

Fördelarna vid lokalisering till en egen ny 
byggnad är i första hand att byggnaden lättare 
uppfattas som hela byns, både skolorna har 
likvärdig tillgång, aktiviteter oberoende av 
skolans verksamhet kan också ske på dagtid. 
Lokalen skall kunna nyttjas av alla ålders- 
och intressegrupper. En fristående byggnad 
kan lokaliseras till den tomt den nya skola 
skall byggas på, alternativt i samband med 
revvitalisering av det befintliga centrum. De 

ovan nämnde funktioner bör läggas in i det 
underlag som skall ut till deltagare vid den 
idétävlingen som är initierat för detaljplaner-
ingen av Hjärup’s centrum. Benämning på 
vad detta hus kan heta varierar, byahus, allak-
tivitetshus, folkets hus är några, och varför 
inte kulturhus? Behovet är akut!

Tor Fossum

Rådsarbetet
IT- Rådet Kort sammafattning av rådets 
förslag till IT strategi för Hjärup;
“På lång sikt ser vi fibernät som den enda 
vägen mot bredband utan kapacitetsbrister. 
Komunen bör därför, i samband med dragn-
ing av eget fibernätverk till sina institutioner, 
bekosta strategiskt utplacerade fiberknutpunk-
ter. Meningen är att Hjärups hushåll sedan 
ska ha möjlighet att kostnadseffektivt kunna 
ansluta sig mot dessa i samarbete med 
marknadsaktörer av bred-bandstjänster.” Läs 
hela planen på rådets sida. på www.hjarup.nu
Ny sammankallande Niklas Fogwall.
Kultur-och Fritidsrådet
Är ett nystartat råd genom en sammanslagn-
ing av de tidligare skilda råden för kultur, 
och fritd, fem nya medlemamr har tillkommit. 
Sammankallande är Dan Teglund
Barn- & Ungdomsrådet saknar sammanka-
llande. Vi har börjat ett samarbete i skolfrågor 
med Hem & Skola.
Service & Äldrerådet. Ny sammankallande 
är Lars Kristenson. 
Grön&Miljö möts den sista torsdag i varje 
månad kl 19 på pizzerian
Gator&Kommunikation.  Äre tt mycket 
aktivt råd som har tagit fram underlag till 
många byalagsskrivelser.
Infogruppen arbetar med hemsidan, byab-
ladet och ta fram ett Hjärupspaket. Är du int-
resserad av att hjälpa till med uppdateringar 
på hemsidan, hör av dig! 

Alla ungdomar är dessvärre inte skötsamma 
i Hjärup och en hel del skadegörelse 
förekommer. Vi kan alla hjälpas åt att minska 
förstörelsen och vill man inte själv ingripa 
finns det fältassistenter som arbetar för kom-
munen som går bra att kontakta för utryck-
ning, 010-247 46 66. Skadogörelser skall 
anmälas till polisen.

www.hjarup.nu

Byalaget tackar
Fasters, Ljungs och Öspab för stöd 
med priser till Tipspromenaderna, 
Kultur- och Fritidsnämnden för 
samarbete om Föredragsafton och 
Deckarafton, samt Tempo Hjärup 
för stöd till Byabladet, och 
Lindinvent för stöd till hemsidan.

Bli medlem! 
Byalaget har nu över 175 hushåll som medlem-
mar, totalt ca 350 personer. Är du inte medlem 
än passa på att bli medlem nu, medlemskapet 
gäller också för 2003. Avgift 150:- per hushåll. 
Anmälningsblankett och inbetalningskort finns 
bl.a. på biblioteket. Genom att bli medlem visar 
du att du sympatiserar med Byalagets arbete 
för att göra Hjärup till en ännu bättre plats att 
leva i. Dessutom kan du och din familj utnyttja 
medlemsförmånerna i samband med Byalagets 
olika arrangemang under vintern.

UIF arrangerade i höst Uppåkra Cup för 
24 gången. Läktarna fylldes av  Hjärupsbor, 
föräldrar och kompisar som hejade fram UIFs 
lag under två helger. Byalaget gratulerar UIF 
med nok ett fint arrangemang som samlar 
byn, (fotbollens dag med påföljande grisfest 
var lika uppskattat). Vi gratulerar också alla 
ungdommar med fin insats på planen. 
UIF kom till final i flera klasser, resultaten 
i dessa var; F11 Staffanstorp GIF - UIF 1-2 
(sd), F12 UIF - GIF Nike 5-2, F14 UIF - BK 
Vången 1-2, F16 V/V Klagstorps BK - UIF 
7-0 P13 UIF - Kirseberg IF 1-3 

Byalagets synpunkter tas på 
allvar i två frågor 
Byalaget har drivit frågan om hårdare tag 
mot fastighetsägeren i Centrum, och vi 
har fått signaler om att kommunen nu 
agerar med krafttag mot fastighetsägaren. 
Byalaget har också drivit frågan om 
nedläggning av Öppna förskolan. Och vi 
kan läsa i tidningen idag (26/10), när 
Byabladet går i tryck, att den får vara 
kvar tills vidare. Byalaget hoppas att 
kommunen i fortsättningen hör byalagets 
synpunkt innan slika förslag läggs.


